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“

Dette året har vi befestet vår
posisjon som ”hele landets teater.”
Vi har satset på høy kvalitet med
de beste kunstneriske krefter og
hatt hele seks utsolgte turneer.

Kunsten i sentrum
Året 2010 var et begivenhetsrikt år for Riksteatret
– med gode kunstneriske resultater og rekordbesøk.
Stein Winges oppsetning av Lang dags ferd mot
natt med Liv Ullmann, Bjørn Sundquist, Anders
Baasmo Christiansen, Pål Sverre Valheim Hagen og
Viktoria Winge på rollelisten, ble et høydepunkt.
Fra premieren på Røros den 6. september og frem til
siste forestilling den 14. desember var hver eneste
forestilling utsolgt på de 47 kulturhusene rundt i
Norge som var så heldige å få besøk, og utsolgt var
det også under gjestespillet på Den Nationale Scene,
Nationaltheatret og på Kungliga Dramatiska Teatern
i Stockholm. Teatret er øyeblikkets kunst. Som regel
er forestillingen borte når scenelyset slukkes etter
siste forestilling. Men slik er det ikke denne gangen,
for NRK har laget en dokumentarfilm om prøveperioden og en transmisjon av forestillingen for fjernsyn.
På denne måten blir dette unike materialet sikret
for ettertiden, og alle får anledning til å oppleve Liv
Ullmanns siste sceneopptreden. Lang dags ferd mot
natt vil bli stående som en milepæl i Riksteatrets
historie.
Dette året har vi befestet vår posisjon som ”hele
landets teater.” Vi har satset på høy kvalitet med de
beste kunstneriske krefter og hatt hele seks utsolgte
turneer. Repertoaret ble satt sammen av sterk dramatikk med relevans for et bredt publikum – og spilt
av sterke scenekunstnere. I tillegg til Lang dags ferd
mot natt har vi kunnet tilby titler som Sangen om
den røde rubin, Hvem er redd for Virginia Woolf?

2

fylkeskommuner, og i det offentlige ordskifte har
vi sagt tydelig fra om hvor viktig det er at alle de
storslåtte nye praktbyggene som bygges, sikres
ressurser til drift. Kulturhusene er meningsløse
uten et godt innhold og en profesjonell bemanning. Fremtidens kulturpolitiske agenda bør
fokusere på dette.

og Soloppgang i Riga. Forstillingene som ble skapt
spesielt for de yngste, Ali Baba og de førti røverne,
Den lille muldvarpen som ville vite hvem som hadde
bæsjet på hodet hans og Pulverheksas og julenissen,
alle med figurteater som et vesentlig element, har
også gitt god respons. Frikars første fulle landsdekkende turné, som traff minst tre generasjoner
av publikum, toppet et ambisiøst publikumstilbud.
De uvanlig mange medieoppslagene – inkludert
faksimilen fra Dagens Næringsliv, som du kan lese
i sin helhet i denne årsmeldingen – vitner om stor
interesse for Riksteatrets virksomhet.
Parallelt med den kunstneriske satsingen har Riksteatret hatt fokus på å utvikle og innføre en ny,
skreddersydd produksjonsmodell. Målet er å frigjøre
energi og konsentrasjon til de skapende kunstneriske
prosesser, få mer effektiv drift, og sørge for bedre
planlegging, ressursutnyttelse og kostnadskontroll.
Å ta risiko er viktig når man skal skape kunst. Økt
risiko gir økt mulighet for suksess. Vårt håp er at det
nye styringsverktøyet også skal gi oss bedre risikostyring. For fremtiden skal hver forestilling styres
som et eget selvstendig prosjekt under ledelse av
en produsent som har det økonomiske ansvaret og
følger prosessen fra A til Å. Et eksternt konsulentselskap har bistått en arbeidsgruppe i Riksteatret.
Det har vært en engasjerende og krevende prosess
der alle medarbeidere i de ulike avdelinger har vært
involvert. Vi har store forventninger til resultatene
som vil komme i årene fremover.

Et av målene i Riksteatrets strategiske plan er å
være navet i samarbeidet i Teater-Norge. Dette
er bakgrunnen for at vi hvert år knytter oss til et
utvalgt samarbeidsteater, Den Nationale Scene i
Bergen i 2010. Det medførte besøk med flere av
våre publikumssuksesser til Bergen og turné rundt
i landet med tre av DNS sine skuespillerprofiler
i ”Kunst” av Yasmin Reza i regi av Bjarte Hjelmeland.
Det er inspirerende for oss som skal være hele
landets teater, å se nye flotte kulturhus reise
seg. I de senere årene har steder som Arendal,
Hammerfest, Larvik, Halden, Oppdal, Svolvær,
og Otta fått nye flotte praktbygg. Det bygges
i skrivende stund i Kristiansand, Stavanger og
Mandal på Os. Vi har god dialog med Norsk
Kulturhusnettverk og politikere i kommuner og

Til slutt må det være lov å hevde at det går godt
med Riksteatret, at det er utvikling, nytenkning
og innovasjon. Med tanke på de tilbakemeldinger
og brev vi får fra alle deler av landet, tillater vi
oss å mene at Riksteatret representerer et viktig
tilbud av opplevelser og intellektuell stimulans for
mange mennesker rundt i Distrikts-Norge. Vi har
stor respekt for at Riksteatret drives på fellesskapets regning. Vår oppgave er å skape mest mulig
teater for flest mulig. Derfor må vi gi publikum
det beste Teater-Norge har å by på, og drive
Riksteatret slik at alle innbyggere i hele landet
skal kunne føle seg hjemme hos oss. Ved å være
modige og inkluderende, mangfoldige og inspirerende, skal vi skape teaterinteresse i hele landet.

Ellen Horn
Teatersjef
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“

En krigsdans av et
ekteskapsdrama.
På Riksteatret har det
blitt en dempet infam
affære med en varm
glød i bånn”
VG

Agnar Mykles

Sangen om den
røde rubin blir teater
Debatt på Litteraturhuset

Tirsdag 26. januar kl. 1900
Med Anders Heger, Morten Borgersen, Line Verndal, Mattis
Herman Nyquist, Bjørn Skagestad og Fredrik Wandrup (møteleder).
Arrangementet er gratis. Velkommen!

Forestillinger på Riksteatrets scene i Nydalen før turné
Prøveforestillinger 1., 2. og 3. februar kl. 1900
Urpremiere 4. februar kl. 1900
Regi og dramatisering: Morten Borgersen.
Billetter kjøpes på www.billettluka.no / 815 11 500
Les mer på www.riksteatret.no

hvem er redd for virginia woolf?

Av Morten Borgersen. Fritt etter Agnar Mykle

Av Edward Albee

En av norgeshistoriens mest omtalte romaner ble teater

Verbal boksekamp i nachspiel fra helvete

Med Mattis Herman Nyquist,
Bjørn Skagestad, Line Verndal,
Yngve Berven, Mari Baade,
Julia Schacht og Ida Cecilie Klem.

Med Anette Hoff, Ingar Helge Gimle, Nils Jørgen
Kaalstad, Marian Saastad Ottesen.

Regi og dramtisering Morten Borgersen.
Koreografi Ingun Bjørnsgaard.
Scenografi Olav Myrtvedt.
Musikk Anne Grete Preus og Kjetil Bjerkestrand.
Kostymedesign Ingrid Nylander.
Lysdesign Chrisander Brun.
Lyddesign Lars Årdal.
Maskedesign Helge Bjørnå.
Dramaturg Tine Thomassen.
Urpremiere i Oslo 4. februar.
Turnépremiere i Svolvær 10. februar.

foto: Erik Berg

Sangen om den røde rubin

Oversatt av Peter Magnus.
Regi og bearbeidelse Petter Næss.
Scenografi/kostymedesign Leiko Fuseya Skjærven.
Musikk Nils Petter Molvær.
Lysdesign Torkel Skjærven.
Lyddesign Erik Hedin.
Maskedesign Helge Bjørnå.
Dramaturg Tine Thomassen.
Forlag Nordiska ApS - Købehavn

foto: Jo Michael

foto: Pål Laukli

FOR UNGDOM OG VOKSNE

Premiere i Oslo 23. februar.
Turnépremiere i Larvik 27. februar.
Antall forestillinger: 51
Antall publikum: 10 156

Antall forestillinger: 56
Antall publikum: 19 405

Gyldendal ga
ut romanen
på nytt med
Riksteatrets
plakatfoto
på omslaget.
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Anette Hoff
sminkes til
foto
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FOR UNGDOM OG VOKSNE

“

“

Det er kjedelig å bli
gammel – men det er
den eneste muligheten
til å leve lenge!

Mestermøte (… )
vil bli stående som en
referanse i norsk teater”

Lidia Vasiljevna

VG

Av Eugene O´Neill

Av Aleksej Arbuzov

Enestående skuespillerlag med Liv Ullmann i spissen

Ellen Horns regidebut begeistret publikum og presse

Med Liv Ullmann, Bjørn Sundquist,
Anders Baasmo Christiansen, Pål Sverre Valheim
Hagen og Viktoria Winge.

Med Marit Østbye og Stein Grønli.
Musiker Kay Hartvigsen.

Oversatt av Svein Selvig.
Regi Stein Winge.
Scenografi og kostymedesign John-Kristian Alsaker.
Lysdesign Morten Reinan.
Lyddesign Lars Årdal.
Dramaturg Bibbi Moslet.
Regiassistent Thomas Seeberg Torjussen.
Premiere i Oslo 1. september.
Turnépremiere på Røros 6. september.

foto: Jo Michael

soloppgang i riga

foto: Mikaela Berg

lang dags ferd mot natt

Oversatt av Helena Krag.
Regi Ellen Horn.
Scenografi Alexander Orlov.
Kostymedesign Irina Cherednikova.
Lysdesign Ola Bråten.
Lyddesign Erik Hedin.
Maskedesign Marianne Log.
Dramaturg Tine Thomassen.
Musikalsk rådgiver Per Christian Revholt.
Koreografisk assistanse Bjørn Holthe.
Premiere i Oslo 15. september.
Turnépremiere i Bodø 20. september.

Antall forestillinger: 60
Antall publikum: 29 055

6

Wenche Foss, som selv har
spilt i Soloppgang i Riga,
gav gode råd underveis.
foto: Dagbladet

Dagens
Næringsliv
fulgte
turnéen.
Se faksimile
side 27.

foto: Mikaela Berg

Antall forestillinger: 47
Antall publikum: 7 734
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“

foto: Erik Berg

FOR UNGDOM OG VOKSNE

Den Nationale Scene
var Riksteatrets hovedsamarbeidspartner i 2010.
Vi utvekslet forestillinger
med gjestespill i Bergen
og på turné.

let it rock

Av Yasmin Reza

Av Ivar Tindberg m. fl.

Om kunst og vennskap i internasjonal komedie

Heftig rockefest fortsatte sin seiersgang med siste stopp i Operaen

Med Jon Ketil Johnsen,
Bjørn Willberg Andersen,
Stig Amdam.

Med Frode Alnæs, Paal Flaata,
Kim Fairchild, Linda Tørklep og El Cuero
med Øyvind Blomstrøm, Brynjar Takle Ohr,
Tommy Reite og Håvard Takle Ohr.

Oversatt av Christine Amadou.
Regi Bjarte Hjelmeland.
Scenografi og kostymedesign Ingeborg Kvamme.
Scenografisk assistanse Pål Dixon Sandberg.
Lysdesign Geir Hovland.
Produsert av Den Nationale Scene.
Turnépremiere på Stord 12. april.
Antall forestillinger: 19
Antall publikum: 1639

foto: L-P Lorentzen

kunst

Regi Ivar Tindberg.
Musikalsk leder Frode Alnæs.
Scenografi Gjermund Andresen.
Kostymedesign Anette Werenskiold.
Lysdesign Anders Busch.
Lyddesign Einar Ytrelid.
Hår/maskedesign Erika Brathole.
Regiassistent Sunniva Egge Sipus.
Manuskript Ivar Tindberg og Karsten Fullu i
samarbeid med ensemblet.
Tekstbidrag Ragnar Hovland og Kjell Storvik.
Turnéstart i Namsos 16. januar.
Produsert av Riksteatret i samarbeid
med Rikskonsertene.
Antall forestillinger: 32
Antall publikum: 11 736

Kan et hvitt
lerret kalles
god kunst?
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Wow, for et show!
Det mest riktige
showet om rock´n
roll-historien det
er mulig å lage”
Drammens Tidende
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dans

“

“

Eventyrdans ble også
spilt på dagtid for Den
kulturelle skolesekken
i Oppland.

Jeg har tidligere drevet
med dans, og dette gjorde
at jeg fikk lyst til å komme
i gang igjen.

frikar - kruk!

Av Øyvind Jørgensen

Av Frikar Dance Company

Vakker danseforestilling inspirert av sagn

Utsolgte hus for halling og akrobatikk i spenstig danseshow

Med Terese Mungai, Katrine Bølstad,
Mariana Ferreira, Biniam Yhidego,
Øyvind Jørgensen.

Dansere Ulf-Arne Johannessen, Sigbjørn Rua,
Silje Onstad Hålien, Anders Aasberg,
Hallgrim Hansegård, Ådne Kolbjørnshus,
Anita Langødegard, Eirik Luksengard Fuglesteg
og Vetle Springard.

Koreografi/regi Øyvind Jørgensen.
Regiassistent/prøveleder Tinken Laurantzon.
Konsept/manus Øyvind Jørgensen og
Tinken Laurantzon.
Scenografi Øyvind Jørgensen og Anna Widén.
Musikk Petter Wiik
Billedkunstner/video/foto Anna Widén.
Kostymedesign Silje Fjellberg
Lysdesign Ruth Marie Bottheim.
Premiere i Oslo 19. mars.
Turnépremiere i Tromsø 22. mars.

foto: Erik Berg

eventyrdans

foto: Erik Berg

Gutt (17) til Agderposten

Musikere Andreas Bratlie, Rolv Olav Eide,
Olav Mjelva Luksengård og Andreas Ljones.
Koreografi, idé, animasjonar og
scenografi Hallgrim Hansegård.
Komposisjon og idé Andreas Ljones.
Lysdesign Torkel Skjærven/Sture Moslåtten.
Kostymedesign Silje Ulekleiv, laga av
gjenbrukte dressar gjevne av Fretex.
Turnépremiere i Elverum 18. oktober

Antall forestillinger: 28
Antall publikum: 2390

Antall forestillinger: 41
Antall publikum: 14 698

Kom hulder,
kom tusse,
kom småtroll,
og bergtroll
og jutul i fjell.
Ukjent kilde
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BARNE- OG FAMILIETEATER

“

Riksteatrets repertoar
skal spenne fra de store
klassikerne til den nye
moderne dramatikken.
Riksteatrets strategiplan 2010–2015

Den lille muldvarpen

Dramatisert av Agnar Mykle

som ville vite hvem som hadde bæsjet på hodet hans

Mykles kultforestilling med fargerike dukker signert Tatjana Zaitzow

Av Werner Holzwarth. Dramatisert av Tine Thomassen.

Med Christine Stoesen,
Bo Anders Sundstedt,
Sarah Christine Sandberg,
Kristin Aafløy Opdan og
Terje Halsvik.

En av vår tids største teaterog barneboksuksesser til
jubel for de minste.

Basert på Ali Baba og de førti røverne fra 1001 natt.
Regi Øyvind Osmo Eriksen.
Scenografi Nora Furuholmen.
Dukkedesign Tatjana Zaitzow.
Koreografi Ida Wigdel.
Musikk/lyddesign Øyvind Osmo Eriksen.
Lysdesign Joakim Moe Røysland.
Premiere i Oslo 4. mars.
Turnépremiere i Kongsvinger 9. mars.
Antall forestillinger: 69
Antall publikum: 8 641

foto: Guillermo Farias

ali baba og de førti røverne

Med Knut Wiulsrød, Marianne Edvardsen,
Hans Rønningen, Suzanne Paalgard.
Regi Catrine Telle.
Scenografi Birgitte Lie.
Dukkedesign Grete Larssen.
Lysdesign Espen Solum.
Musikk Per Christian Revholt.
Turnépremiere i Seljord 23. september.
I samarbeid med Oslo Nye Teater.
Antall forestillinger: 30
Antall publikum: 8 518

Korall Koral
Verdens første babyopera
på ny turné.
Med Hanne Dieserud og Hanna Gjermundrød.
En produksjon fra Dieserud/Lindgren Produksjoner
i samarbeid med Riksteatret og
Den Norske Opera & Ballett.
Konsept/regi Hanne Dieserud og Christina Lindgren. Scenografi
Christina Lindgren.
Musikk/komposisjon Maja Ratkje.
Kostymedesign Christina Lindgren.
Sesongpremiere på Finnsnes 6. september.

foto: Erik Berg

Antall forestillinger: 44
Antall publikum: 1 826

Klar for et nytt
møte med nye
treåringer
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BARNE- OG FAMILIETEATER

“

GJESTESPILL PÅ RIKSTEATRETS SCENE I NYDALEN

Pulverheksa blir rørt
når barna synger med på
ALLE sangene og ligger
litt foran i handlingen.
Fra forestillingsrapport 9. des. 2010

Stoppestaden

Av Ingunn Aamodt. Dramatisert av Ivar Tindberg.

Av Julian Garner

Koselig førjulstemning i Pulverskogen

Psykologisk thriller fra jazzmiljøet i New Orleans på 1920- og 30-tallet

Med Maj Britt Andersen,
Ingolf Karinen, Bo Anders Sundstedt,
Jørn Morstad, Janne Starup Bønes.

Med Ole Martin Aune Nilsen,
Ane Skumsvoll og Karl Sundby.

Regi Ivar Tindberg.
Scenografi og kostymedesign Christine Lohre.
Musikk Geir Holmsen.
Dukkedesign Grete Larssen.
Lysdesign Kristin Tunold-Hanssen.

foto: Heiko Junge/ Scanpix

Pulverheksa og julenissen

Gjestespill fra Sogn og Fjordane Teater.
Regi Rita Abrahamsen
Scenografi og kostymedesign Åse Hegrenes.
Lysdesign Elisabeth Nilsson.
Spilledager: 23., 24. og 25. mars.

Sesongpremiere i Skien 2. november.
Antall forestillinger: 50
Antall publikum: 20 770

Antall forestillinger: 3
Antall publikum: 259

“
Drømmeprinsen på spa

For SoFt betydde det mykje
å få gjeste Riksteatret med
Stoppestaden, både fordi den
kritikarroste framsyninga vart
spelt for fleire tilskodarar og
fordi teatret fekk vist stykket for
kritikarar og scenekunstnarar i
hovudstaden.

Terje Lyngstad, teatersjef SoFt
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ÅRSRAPPORT FOR 2010

1.

Årsregnskap

Regnskapet for 2010 følger på side 23. Netto mindreutgifter i
2010 var 7,695 mill.
Inntekter og refusjoner utgjorde totalt 29,7 mill, mot 25,6 mill
i 2009. Inntekter på post 332402 er 27,2 mill, dette utgjør en
merinntekt på 1,3 mill mot bevilgning. Riksteatret har hatt et
år med uvanlig godt billettsalg og besøk.
Totalt utgjorde billettinntekten i 2010 21,6 mill mot 13,0 mill
i 2009, og 17,5 mill i 2008. Den kraftige veksten skyldes at
mange av produksjonene oppnådde svært godt salg, særlig i
2. halvår. Høyt belegg på forestillingene påvirker også billettprisen; snittbillettprisen er hevet fra kr 147,- i 2009 til kr 178,- i
2010. Refusjon fra trygdeforvaltningen på post 332415-19 utgjorde 2,3 mill, noe høyere enn forventet grunnet enkelttilfeller av langtidssykdom 2. halvår.
Driftsutgiftene utgjorde totalt brutto 122,2 mill, mot total
brutto bevilgning på post 1 + post 21 på kr 126,2 mill. Underforbruket skyldes Riksteatrets plan om å bygge opp en permanent reserve, og teatret har i sine interne budsjetter derfor ikke
disponert hele bevilgningen. Opprinnelig mål for udisponert
beløp var 4 mill.
Med solide billettinntekter som langt overgikk de interne budsjettene, utgjør netto mindreforbruk for post 01 og 21 totalt
7,7 mill. Dette beløpet vil vi søke om å overføre til 2011-bevilgningen. Beløpet skal ikke disponeres i teatrets interne budsjetter, men danne en permanent reserve for å håndtere usikkerhet knyttet til billettinntekter, og andre uforutsette hendelser som vil påvirke teatrets økonomi vesentlig, jfr. KUDs
målsetting med endring av bevilgningsstruktur f.o.m. 2009.
Som en følge av de overskridelser av bevilgningen som fant
sted i 2009, var Riksteatret pålagt særskilte rapporteringskrav
gjennom hele 2010. Teatret skulle også innføre en ny prosjektog risikostyringsmodell, for å øke styrbarheten og forhindre
tilsvarende hendelser i framtiden.
Riksteatret har gjennomført en omfattende prosess knyttet til
utarbeiding og innføring av ny prosjektmodell, som i praksis innebærer et produsentstyrt teater. Den nye modellen ble implementert fra september 2010, og i løpet av våren 2011 vil alle
produksjoner styres i henhold til denne.
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Teatret har overholdt rapporteringskravene, og styret har hatt
et høyt antall møter for å behandle den løpende rapporteringen i.h.t. de oppgitte krav og frister. Se ytterligere redegjørelse
under ressursbruk.
Det er tilfredsstillende at vi ved avslutningen av 2010 har
oppnådd målsettinger fra KUD; vi har både innført ny styringsmodell, og vi har sikret en solid kapitalreserve.

2.

Resultatrapport

Riksteatrets samlede aktivitet i 2010 omtales innledningsvis kortfattet i henhold til de strategier, hovedprioriteringer og satsingsområder som omtales i tildelingsbrevet.
Et profesjonelt tilbud av teater-, opera- og danseforestillinger
og andre sceneuttrykk over hele landet.
Riksteatret har i 2010 spilt 670 forestillinger fordelt på 12 produksjoner.
Forestillingene er formidlet til spillesteder i hele Norge, og er sett
av et samlet publikum på 162.319. DNS i Bergen var vårt hovedsamarbeidsteater, med en DNS-forestilling på turné, og Riksteatrets forestillinger spilt i Bergen. Vår største satsing var produksjonen Lang dags ferd mot natt, som ble en enestående suksess,
kunstnerisk som publikumsmessig. Liv Ullmanns avskjedsturné
fikk enorm oppmerksomhet, og har vært med på å heve Riksteatret til en ny posisjon i Teater-Norge. Forestillingen var også på
gjestespill ved Nationaltheatret, DNS, og Dramaten i Stockholm.
Vi spilte i 2010 på 69 faste spillesteder, og har levert et godt og
sammensatt repertoar på hvert spillested, i henhold til ny
arrangørstrategi. Vi har hatt rekordbesøk på turné, og har styrket
samarbeidet med arrangørene.
Høy kvalitet gjennom utvikling og fornyelse.
2010 var et stort kunstnerisk løft for Riksteatret: Ambisjonene
var høye både i valg av repertoar, og i besetning, med flere av
Norges ypperste skuespillere og scenekunstnere. Det var lagt
høye kvalitetsmål på egenproduksjonene, og vi innfridde forventningene fra både kritikere og publikum. Moderne klassikere, mange produksjoner for barn og satsing på dans utgjorde
sammen et repertoar med stor spennvidde.

Nå hele befolkningen
Riksteatret har hatt et rekordstort publikum i 2010, med
162.251 besøkende. Av disse var 24.508 på samarbeidsteatret
ONTs forestillinger på deres scene (disse telles med i totaltallet
i henhold til NTOs prinsipper for statistikk) På egen scene har
vi hatt 136568 besøkende, hvorav 117.469 på turné. Dette er en
økning fra 2009, da vi hadde 107.000 publikummere på turné.
Årsakene til veksten er flere: vi har hatt et attraktivt og relevant
repertoar, og fått gode kritikker for mange av forestillingene. Vi
har hatt kjente skuespillere og lyktes i å få høy oppmerksomhet. Sammen med arrangørene har markeds- og kommunikasjonsavdelingen på en mer systematisk måte fokusert på salg av
billetter. Flere av produksjonene opplevde å bli utsolgt på hele
eller store deler av turneene.
Publikumsarbeidet mot barn og unge retter seg delvis mot familier, og delvis mot skolene. DnB NOR er Riksteatrets sponsor,
og har gitt teatret et billettfond skolene kan søke. Det deles ut
3000 gratis billetter, primært til videregående skoler. Skolene
kan deretter kjøpe ytterligere billetter til gunstig pris. Dette har
økt besøket fra elever betydelig.
Videre er kontakten med DKS styrket, med fylkesavtaler for
Finnmark, Nord-Trøndelag, Oppland og Nordland. DKS kjøper
billetter til enkeltforestillinger der det er nærhet mellom spillested og skole. I tilknytning til mange av produksjonene har det
vært pedagogiske opplegg, foredrag, møter med de medvirkende og baksnakk, som styrker kontakten med publikum og
senker terskelen inn til teatret.

“

2010 var et stort
kunstnerisk løft for
Riksteatret: Ambisjonene
var høye både i valg av repertoar, og i besetning med
flere av Norges
ypperste skuespillere og
scenekunstnere. Det var
lagt høye kvalitetsmål på
egenproduksjonene, og
vi innfridde forventningene fra både kritikere
og publikum.

Innenfor dansen har vi iverksatt en satsing for å øke samhandling og synergi i Danse-Norge. Vi har inngått en avtale med
Dansens Hus for å utvikle dansepublikum, skape et nettverk av
arrangører og koordinere utvikling av forestillinger og tilbud til
publikum.
Riksteatret har oppnevnt en danseansvarlig, og målsettingen er
bedre kontinuitet i dansetilbudet og økt kompetanse hos både
arrangør og publikum.
Riksteatret driver et omfattende publikumsbyggende arbeid, og
videreutvikler samarbeidet med spillestedene, blant annet med
arrangørsamlinger to ganger i året. Se også under ressursbruk.
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Større mangfold
Riksteatret har i 2010 opprioritert mangfoldsarbeidet ved å
utnevne en intern mangfoldsansvarlig. Hun har stått i spissen
for å utvikle en egen mangfoldstrategi som har tre hovedsatsinger: mangfold i kunstnerisk utvikling, i publikumsutvikling og
i rekruttering.
Kunstnerisk har teatret hatt besetning med flere kunstnere
med annen etnisk bakgrunn som vi har bygget relasjoner til
over flere år. Vi er i gang med å tilrettelegge et pilotprosjekt
innenfor publikumsbygging i samarbeid med arrangørene på de
spillestedene som har en minoritetsbefolkning. Fra før har vi et
samarbeid med Røde Kors, som gir Flyktninghjelpen gratis billetter til forestillingene.
Innenfor rekruttering har vi lyktes i å rekruttere flere nye medarbeidere med minoritetsbakgrunn, og vil fortsette å prioritere
dette som et mål også i 2011.
Vi skal videreutvikle tiltaksplaner og oppfølging innenfor
Mangfoldsstrategien i 2010. Mangfoldsansvarlig har en egen
intern ressursgruppe som skal sørge for at arbeidet er godt implementert i organisasjonen og får den nødvendige oppmerksomheten. Riksteatret har deltatt i nettverksamlingene som
Mangfoldssekretariatet driver.

Effektiv ressursutnyttelse
Den økonomiske situasjonen ved inngangen til 2010 krevde
begrensinger i ressursbruken for å bygge en kapitalreserve.
Samtidig ønsket vi å opprettholde det ambisiøse kunstneriske
aktivitetsnivået. Brutto prosjektutgifter er 56 mill, mot 71 mill
i 2009. Nitid ”smart” planlegging mht. bemanning, bruk av
turneene, utveksling av produksjoner med ONT og DNS, samt
tilpasning av repertoar har gjort dette mulig.
Teatrets øvrige driftskostnader utgjorde brutto 65,9 mill, mot
61 mill i 2009. Differansen skyldes årets lønnsoppgjør, samt at
engasjerte teknikere av budsjettoppfølgingsgrunner er overført til avdelingsbudsjettet.
Teatrets viktigste tiltak for en bedre ressursforvaltning har
vært innføringen av den nye prosjektmodellen. I tilknytning til
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4.
selve produsentstyringen, med sine milepæler, og tydeligere,
mer formaliserte beslutningspunkter, er det utarbeidet flere
støttesystemer som skal redusere risiko:
Riksteatret foretar årlig en ny overordnet risikoanalyse. Denne
er supplert med usikkerhetskart for oppfølging av det enkelte prosjekt, og vi gjør på grunnlag av disse vurderinger på
overordnet nivå. Avviksrapportering på månedlig basis, med
et egenutviklet støttesystem til regnskapet, har vist seg å gi
sikker og tidlig kunnskap om avvik. Dette har bidratt til å heve
både styrbarhet og til å videreutvikle kalkylemodellene til
større presisjon.
Prosjektmodellen har i seg selv resultert i en mer målrettet og
tydeligere organisering av teatret. Det øverste ledelsessjiktet
er reorganisert, antall faste møter redusert og prosjektstyringen lagt til produsentene. Teatret har opprettet 3 produsentstillinger, uten å øke antall årsverk. Alle tre stillinger er besatt
f.o.m. januar 2011.
Videre er markeds-, salgs- og informasjonsarbeidet omorganisert til én avdeling, med tydeligere prioritering av salg og mer
effektiv ressursbruk.

3.

Likestilling

Systematiske brukerundersøkelser

Riksteatret har en tett kontakt med sitt publikum, både via
våre arrangører, men også til teatret direkte. Publikum gir tilbakemeldinger via e-post, via Facebook og andre sosiale medier, samt verbal kontakt i tilknytning til forestillingene.
Vi har også egen e-posttjeneste som publikum kan melde seg
på, for mottak av informasjon. Etter rekrutteringsaktivitet i
fjor har denne tjenesten vokst kraftig.
Riksteatret er medlem av Norsk publikumsutvikling, som har
mottatt midler til å gjennomføre en større publikumsundersøkelse. Vi kommer til å delta aktivt i arbeidet med denne, og
forventer at det vil gi oss interessante data for videre arbeid.

5.

IKT-arkitektur

6.

Miljøarbeid

Riksteatret har i 2010 i samarbeid med Rikskonsertene og
Avantor (driftsansvarlig), satt i gang et prosjekt for å få ned energiforbruket på hovedkontoret i Nydalen. Det er utarbeidet
en Enøkrapport av selskapet Evotek. På grunnlag av denne rapporten har Riksteatret og Rikskonsertene satt i gang kortsiktige tiltak for å redusere energiforbruket, som å endre driftstider på ventilasjonsanlegget og endre styringsparametre i det.
Prosjektet fortsetter inn i 2011, og teatret og samarbeidspartnerne vil gjennomføre flere tiltak som vil redusere energiforbruket betydelig. Hovedtiltakene er å gå fra oppvarming via
luftanlegget over til oppvarming fra ovner, og å bytte ut styringssystemet for ventilasjonsanlegget, oppvarming og lysstyring. Investeringskostnadene vil bli delt mellom partene, og
innsparingspotensialet er beregnet til hele 40 %.

Riksteatret leverer ingen offentlige tjenester som krever
pålogging på offentlige systemer som Altinn eller andre portaler. Teatrets kommunikasjon med publikum skal være så åpen,
enkel og sikker som mulig. Publikum ønsker god og lett tilgjengelig informasjon om teatrets forestillinger, og de får det i
dag gjennom teatrets nettsider www.riksteatret.no. Her er det
også tilrettelagt for elektronisk billettkjøp, med adgang til de
ulike kulturhusenes billettsystemer.
Riksteatret gjennomførte ikke noen nye IT-prosjekter i 2010
som ble omfattet av IKT-arkitekturprinsippene for offentlig
sektor. Generelt sett følger teatret i sine eksisterende IT-løsninger arkitekturprinsippene.

Riksteatret har bevisst søkt kjønnsmessig balanse i alle
avdelinger. Øverste ledernivå består av fem kvinner og fem
menn (pr. 1.1.2011) Teatret som helhet har en jevn kjønnsfordeling. Det er en viss kjønnsmessig forskjell i avdelingene.
På teknisk side har vi eksempelvis noen færre kvinner, mens vi
på administrativ side har tilsvarende overvekt. Men utviklingen
går mot bedre balanse fordi kjønnslikevekt har vært vektlagt
ved rekruttering. Vi har også arbeidet internt for å utvikle
mindre kjønnsspesifikke arbeidsdelinger innenfor avdelingene,
og har som følge av dette sett større innslag av utradisjonelle
roller, bl.a. på teknisk avdeling. Det er små lønnsforskjeller
mellom kvinner og menn.
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Driftsutgifter

Driftsutgifter

i 1000 kr
39 660
117
97
207
5 374
45 455

01-11
01-12
01-13
01-17
01-18
011

Stillinger
Ekstrahjelp
Bistillinger
Styrer, råd, utvalg
Trygder, pensjoner
Sum lønn og godtgjørelser

01-21
01-22
01-23
01-24
01-25
01-26
01-27
01-28
01-29
'012

Maskiner, inventar, utstyr
Forbruksmateriell
Reiseutgifter m.v.
Kontortjenester m.v.
Konsulenttjenester m.v.
Databehandlingstjenester
Vedlikehold, drift av maskiner m.v.
Vedlikehold av bygg og anlegg
Bygningers drift, lokalleie
Sum varer og tjenester

139
140
497
451
261
516
902
1 281
9 270
20 457

011-013 Regnskap - sum driftsutgifter
01 Bevilgning - sum driftsutgifter
011-012 Mindreutgift i forhold til bevilgning

65 912
66 155
243

21-11
21-12
21-13
21-17
21-18
011

Stillinger
Ekstrahjelp
Honorar
Styrer, råd, utvalg
Trygder, pensjoner
Sum lønn og godtgjørelser

21-21
21-22
21-23
21-24
21-25
21-26
21-27
21-28
21-29
'012

Maskiner, inventar, utstyr
Forbruksmateriell
Reiseutgifter m.v.
Kontortjenester m.v.
Konsulenttjenester m.v.
Databehandlingstjenester
Vedlikehold, drift av maskiner m.v.
Vedlikehold av bygg og anlegg
Bygningers drift, lokalleie
Sum varer og tjenester

011-013 Regnskap - sum driftsutgifter
21 Bevilgning - sum driftsutgifter
011-012 Mindreutgift i forhold til bevilgning

1
1
2
1
1
1

10 325
118
1 676
0
1 707
13 826
117
434
118
022
353
0
0
0
6 487
42 531

2
18
4
11

56 357
60 074
3 716

Inntekter

Inntekter

01 Diverse inntekter
01 Inntektskrav
01 Merinntekt i forhold til inntektskrav
15
16
17
18
01-018
01-018

Skuespillere, dansere og musikere

på turné i 2010
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Refusjon arbeidsmarkedstiltak
Refusjon fødselspenger
Refusjon lærlinger
Refusjon sykepenger
Sum inntekter
Sum merinntekter

02 Diverse inntekter
02 Inntektskrav
02 Merinntekt i forhold til inntektskrav
15
16
18
02-018
02-018

Refusjon arbeidsmarkedstiltak
Refusjon fødselspenger
Refusjon sykepenger
Sum inntekter
Sum merinntekter

Årsresultat - netto mindreutgifter

196
103
93
3
834
24
1 488
2 349
2 442
27 194
25 900
1 294

0
1 294
7 695
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Antall forestillinger
pr. fylke

Publikumsbesøk pr. forestilling
Produksjon			
% av totalbesøk
Publikumsbesøk
Ant. forestillinger
Lang dags ferd mot natt		
21 %			
29055			
60
Pulverheksa og julenissen		15 %			20770			50
Sangen om den røde rubin		
14 %			
19405			
56
Frikar					11 %			14698			41		
Let it Rock!				9 %			11736			32			
Hvem er redd for Virginia Woolf?
7 %			
10156			
51
Ali Baba				6 %			8641			69
Den lille muldvarpen			6 %			8518			30		
Soloppgang i Riga			6 %			7734			47
Eventyrdans				2 %			2390			28
Korall Koral				1 %			1826			44
Kunst				1 %			1639			19
Gjestespill på andre scener				
25751		
143
					100
%			136568			527
Totalt besøk			

			

162319		

670

Prosent av total
Antall publikum
pr. fylke
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faksimile

“

Liv Ullmanns comeback og Riksteatrets turné
fikk uvanlig mange
presseoppslag i norske og
internasjonale medier.
Liv Ullmann ble coversak
i The Wall Street Journal,
NRK Dagsrevyen dekket
saken hele fem ganger,
Fredrik Skavlan og Viggo
Johansen fikk besøk
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VG fulgte turnépremieren på Røros 6. september 2010.

foto: NRK

i studio og Dagens
Næringsliv ble med
i turnébussen.
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